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O trabalho apresenta um levantamento preliminar de samambaias e licófitas ocorrentes 
na mata ciliar do Rio Abaetezinho no município de Abaetetuba, Pará, Brasil. O rio 
localiza-se na zona rural de Abaetetuba, tendo como coordenadas de referência: seu 
ponto mais baixo a oeste 1°46'8,10"S-48°51'31,21"O e seu ponto mais alto e navegável 
a leste 1°46'38,24"S-48°49'20,03"O. A mata ciliar do referido rio possui um grande 
valor ecológico, servindo de barreira natural contra erosão e de corredor ecológico, 
promovendo o fluxo gênico para a flora e a fauna ao longo da paisagem. A área de mata 
ciliar inventariada possui uma vegetação variada, apresentando um elevado nível de 
antropização na parte mais baixa de seu curso e uma mata mais fechada e conservada 
rumo a sua parte mais alta. Foram realizadas coletas em maio e dezembro de 2017 e em 
janeiro de 2018, percorrendo ca. 9 km ao longo do curso do rio, com paradas em pontos 
que fosse possível adentrar a mata ou em ramificações do próprio rio que 
possibilitassem a navegação. O material botânico foi coletado e herborizado seguindo 
a metodologia padrão para plantas vasculares. As espécies foram identificadas com 
base na literatura especializada e seu material testemunho foi depositado no Herbário 
do Instituto Federal do Pará – Campus Abaetetuba (HIFPA). Na área foram registradas 
29 espécies de samambaias e licófitas distribuídas em 21 gêneros e 12 famílias, das 
quais as mais representativas foram Pteridaceae com oito espécies e Polypodiaceae com 
cinco. O gênero mais representativo foi Cyathea Sm., com três espécies: C. microdonta 
(Desv.) Domin, C. cyatheoides (Desv.) K.U. Kramer e C. pungens (Willd.) Domin. Em 
relação à forma de vida, foram encontradas 13 espécies epífitas, oito anfíbias, sete 
terrícolas e uma hemiepífita. Quanto ao padrão de distribuição geográfica, foram 17 
espécies Americanas, dez Sul Americanas, uma Pacífica e uma Circum-Antártica. Os 
dados obtidos neste estudo, além de demonstrarem a riqueza florística da região, 
poderão servir como subsídios para a criação de projetos de preservação da área de 
mata ciliar do rio citado. (Apoio: LABICON/HIFPA IFPA – Campus Abaetetuba) 
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